
ZPRAVODAJ
T O P   0 9   R E G I O N U   L I B E R E C 
01 / 2011                           10. 9. 2011

TOP 09 Liberec, Moskevská 52/24, 460 01 LIBEREC IV E ro-liberec@lib.top09.cz   W www.top09.cz/liberecko IČ 71339728  DIČ CZ71339728

ÚVODNÍK

Vážení přátelé,

přinášíme Vám první číslo Zpravodaje TOP 09 

Regionu Liberec, který volně navazuje na 

Zpravodaj Regionálního výboru TOP 09 Liberec. 

Nejvýznamnější novinkou je skutečnost, že nově 

mají prostor ve zpravodaji vyhrazeny také všechny 

místní organizace TOP 09 v libereckém regionu.

V prvním čísle si můžete přečíst shrnutí průběhu 

tří sněmů naší organizace: sněmu Regionální 

organizace TOP 09 Liberec, ustavujícího 

Městského sněmu TOP 09 Liberec (jako 

vyvrcholení několikaměsíční práce mnoha členů 

usilujících o znovuustavení městské organizace 

v krajském městě), a konečně sněmu Krajské 

organizace TOP 09 v Libereckém kraji. Z dalších 

příspěvků se předseda regionální organizace Petr 

Bušanský a člen libereckého městského výboru 

Vladimír Pour zamýšlí nad plánovanou změnou 

zákona o rozpočtovém určení daní a předsedkyně 

městské organizace v Liberci Kateřina Červená 

představuje pravidla pro předkládání témat 

k projednání na zasedání výboru městské 

organizace.

Jako nově zvolený předseda regionální organizace  

bych současně ještě jednou chtěl poděkovat všem 

členům za projevenou důvěru, vyzvat Vás 

k aktivnímu zapojení do činnosti strany (včetně 

zasílání příspěvků do zpravodaje), která bude 

s ohledem na blížící se krajské volby v roce 2011 

velmi potřebná, a jednoznačně vyjádřit 

připravenost sebe a celého nově zvoleného výboru 

regionální organizace k posilování a stmelování 

členské základny a jejímu rozšiřování do měst a 

obcí libereckého regionu, kde naše strana dosud 

nepůsobí.

PETR BUŠANSKÝ                                                                         

předseda Regionálního výboru TOP 09 Liberec

                                                                                                                                                           

;

Sněm Regionální organizace     

TOP 09 Liberec

Ve čtvrtek 23. června se v Liberci uskutečnil sněm 

Regionální organizace TOP 09 Liberec. V úvodu 

sněmu bylo dáno slovo přítomným hostům, z nichž 

se slova ujal nejprve poslanec Parlamentu ČR Mgr. 

Václav Horáček a po něm starosta Hrádku nad 

Nisou pan Martin Půta. Oba řečníci vyjádřili 

podporu členům regionální organizace a naději, že 

výsledek sněmu přispěje k její stabilizaci.

Poté již pokračoval sněm dle stanoveného 

programu a hlavní body představovaly volby

nových orgánů strany, po rezignaci všech členů 

stávajícího výboru. V následné volbě byl novým 

předsedou RO TOP 09 Liberec zvolen člen 

krajského a regionálního výboru TOP 09 Liberec 

Petr Bušanský a místopředsedy Zdeněk Chmelík a 

Ing. Tomáš Petrásek. Zbývajících osm míst, 

v celkově jedenáctičlenném regionálním výboru, 

obsadili Mgr. Vladimír Blažek, Mgr. Ing. Kateřina 

Červená, Michal Jurkovič, Ing. Ondřej Kyselo, 

Miroslav Lhoták, Petr Paroubek, Mgr. Roman 

Piroch a Karel Sidun.

Dalším z volených orgánů, o němž rozhodovali 

delegáti sněmu, byla regionální revizní komise, 

jejímiž členy byli zvoleni Antonín Černý (předseda 

komise), Ing. Ladislav Fuchs a Eduard Gärtner a 

jako náhradníci Marek Marek a Dagmar 

Šklubalová.

Konečně poslední volbou sněmu se stala volba 

delegátů regionální organizace na sněm Krajské 

organizace TOP 09. V této volbě uspěli Ing. Petr 

Burián, Zdeněk Chmelík, Michal Jurkovič a Ing. 

Miroslav Vlach, M.A., kteří se tak připojili k dalším 

pěti delegátům, jimž účast na krajském sněmu 

zajišťuje jejich členství v krajském výboru.



2    ZPRAVODAJ TOP 09 REGIONU LIBEREC         září 2011

TOP 09 Liberec, Moskevská 52/24, 460 01 LIBEREC IV E ro-liberec@lib.top09.cz   W www.top09.cz/liberecko IČ 71339728  DIČ CZ71339728

V závěru sněmu pak vystoupil nově zvolený předseda 

výboru regionální organizace Petr Bušanský, který 

představil cíle regionální organizace na období 2011–

2013:

- rozvíjet regionální organizaci, a to zejména 
v místech, kde dosud nejsou ustaveny místní 
organizace strany;

- posilovat a stmelovat členskou základnu;
- sdružovat názory již existujících místních 

organizací;
- spolupracovat se Starosty pro Liberecký kraj;
- aktivně pracovat na krajském zastupitelstvu 

Libereckého kraje;
- prostřednictvím výboru krajské organizace 

posílit spolupráci s dalšími regionálními 
organizacemi v kraji;

- komunikovat napříč Libereckým krajem.

Ustavující sněm Městské organizace 

TOP 09 Liberec

V pondělí 27. června se v Liberci konal ustavující sněm 

Městské organizace TOP 09 Liberec, jehož hlavní cíl 

představovalo znovuobnovení činnosti TOP 09 

v krajském městě. Po úvodním slovu přítomných hostů

(z nichž vystoupili např. místopředseda krajského 

výboru TOP 09 a místostarosta České Lípy Jiří 

Kočandrle nebo další z místopředsedů krajské 

organizace a předseda regionální organizace v Jablonci 

n.N. Petr Pošmourný), kteří, stejně jako další 

vystupující hosté, vyjádřili podporu vznikající městské 

organizaci v Liberci, došlo k samotné volbě orgánů 

městské organizace.

Předsedkyní městské organizace byla aklamací 

(vzhledem k jediné kandidátce na tuto funkci) 

jednomyslně zvolena Mgr. Ing. Kateřina Červená. 

Podobně získala důvěru i Mgr. Zora Machartová, která 

získala, rovněž po volbě aklamací, místopředsednickou 

pozici. Posléze došlo k volbě zbývajících pěti členů 

výboru, jimiž se po tajné volbě stali Ing. Valentin 

Jakubík, Jan Bek, Ing. Ladislav Fuchs, Vladimír Pour a 

Eva Kotyzová.

Poté se slova ujala nově zvolená předsedkyně městské 

organizace Kateřina Červená, která poděkovala za 

projevenou podporu. Do následující diskuze se 

přihlásili hosté: Jiří Kočandrle, Petr Pošmourný a 

Zdeněk Chmelík (předseda místní organizace 

v Hodkovicích n.M.), kteří vyjádřili podporu nově 

zvolenému výboru městské organizace. V závěrečném 

příspěvku vyjádřil nejstarší člen liberecké městské 

organizace MUDr. Otakar Malý radost z průběhu 

sněmu a naději na budoucí kladný chod výboru i celé 

městské organizace.

Sněm Krajské organizace              

TOP 09 Liberec

V pátek 2. září 2011 proběhl v České Lípě sněm TOP 09 

Libereckého kraje. Sněmu se zúčastnil plný počet 29 

delegátů a mnoho hostů z řad členů liberecké TOPky, 

celostátního vedení strany (1. místopředseda strany a 

ministr financí Miroslav Kalousek, místopředseda 

strany a ministr práce a sociálních věcí Jaromír 

Drábek, generální sekretář Pavel Severa) a 

partnerského hnutí Starostové pro Liberecký kraj 

(Martin Půta, Jan Farský, Marek Pieter).

Delegáti krajského sněmu zvolili předsedou krajské 

organizace TOP 09 v Libereckém kraji 1. místostarostu

České Lípy Jiřího Kočandrleho. Krajskými 

místopředsedy se stali Ing. Miroslav Vlach, M.A., Mgr. 

Václav Horáček a Jan Zárybnický. V předsednictvu 

krajské organizace dále zasednou Petr Bušanský, Ing. 
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Valentin Jakubík, Tomáš Hudec, Ing. Martin Švarc a 

Ing. Petr Soudský a členy krajského výboru se rovněž 

stali Mgr. Pavel Maškarinec, Jiří Balcar, Michal 

Vencovský, Petr Pošmourný, Mgr. René Brož a Ing. 

Arch. Jan Drahozal. V celkově patnáctičlenném 

krajském výboru přitom liberecký region získal pět 

zástupců (Miroslav Vlach, Petr Bušanský, Valentin 

Jakubík, Pavel Maškarinec, Jiří Balcar) a uhájil tak 

postavení, jež měl i v předchozím období.

Delegáti sněmu rovněž zvolili krajskou revizní komisi, 

jejímiž členy se stali Stanislav Ludvík (předseda), Petr 

Paroubek a Mgr. Michal Loukota; za náhradníky do 

revizní komise byli zvoleni Mgr. Zora Machartová a 

Ing. Jaroslav Kraus.

Poslední, nicméně důležitou, volbou se stala volba 

delegátů na celostátní sněm TOP 09, který se bude 

konat ve dnech 22. až 23. října 2011 v Hradci Králové. 

Libereckou TOP 09 tak budou na celostátním sněmu 

reprezentovat Michal Jurkovič, Zora Machartová, Jiří 

Kočandrle, Tomáš Hudec, Radoslav Topol, Petr 

Pošmourný, Jan Zárybnický a Petr Soudský. Delegáti 

rovněž s ohledem k blížícímu se celostátnímu sněmu 

vyjádřili podporu Karlu Schwarzenbergovi, Miroslavu 

Kalouskovi a Jaromíru Drábkovi pro pokračování 

v jejich stávajících funkcích předsedy, 1. místopředsedy 

a řádného místopředsedy TOP 09.

V závěru sněmu pak nově zvolený předseda krajské 

organizace Jiří Kočandrle označil za hlavní prioritu pro 

nové funkční období krajského výboru „nic menšího, 

než společně s hnutím Starostové pro Liberecký kraj 

vyhrát krajské volby v roce 2012.“

Z MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ TOP 09

Více peněz pro Liberecko.                  

A Liberečany!

Petr Bušanský

Nový návrh TOP 09 na rozpočtové určení daní (RUD) 

má silnou podporu. Poskytne totiž lepší podmínky více 

než osmi milionům obyvatel v 6200 obcích České 

republiky. Čtyři největší města České republiky 

doposud neférově a na úkor všech ostatních obcí v celé 

zemi získávala do svých rozpočtů miliardy 

z rozpočtového určení daní. Nyní, díky návrhu ministra 

financí Miroslava Kalouska, přichází zásadní a 

pozitivní změna. Jen Liberec by tak měl získat o čtyři 

miliony více než dosud. Celkem by obce v Libereckém 

kraji zvýšily své příjmy do obecních rozpočtů o 153

milionů. A to snad již v roce 2013.

Tento týden se například za nový návrh RUD postavilo 

během demonstrace v Ostravě na 120 starostů 

Moravskoslezského kraje. Nový systém navrhovaný 

TOP 09 může po letech nespravedlnosti narovnat 
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aspoň částečně poměr mezi daňovými příjmy obcí a 

velkých měst minimálně jedna ku třem.

Každý se nyní může sám přesvědčit, jak se změní 

příjmy kterékoli obce v České republice. A to na 

přehledném vyhledavači: http://www.top09.cz/proc-

nas-volit/politika/hospodarstvi/rozpoctove-urceni-

dani-6607.html.

Návrh novely RUD přitom sleduje tyto hlavní principy:

- Rozdíl příjmů ze sdílených daní v průměru na 

každého obyvatele u největší obce (Prahy) a 

nejmenší obce (v počtu obyvatel) bude pouze 

trojnásobný. Nyní je to 4,5 násobek v 

neprospěch kategorie obcí s nejnižšími příjmy.

- Zrušením některých centrálních dotačních 

titulů, které jsou určeny pro územní

samosprávné celky, se uvolní zhruba 7 miliard 

korun, jimiž se posílí příjmová základna obcí.

- Zrušení zvláštních koeficientů pro čtyři 

největší města – Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň 

(u Prahy, která je zároveň krajem, nicméně 

bude zachován oddělený propočet). Uvedená 

čtyři města tak budou podle návrhu mít, ve 

srovnání se svými dosavadními příjmy ze 

sdílených daní, nižší příjmy. Pro Prahu, Brno, 

Ostravu a Plzeň bude toto snížení po dobu čtyř 

let částečně dorovnáváno, přičemž během 

tohoto období bude každý následující rok 

kompenzace nižší.

Změna zákona o rozpočtovém 

určení daní

Vladimír Pour

Návrh nového přerozdělení daní pro města a obce je 

téma, které by mělo všechny Liberečany zajímat 

vzhledem k děravé magistrátní pokladně. Liberec je 

jedním z velkých měst České republiky, které jsou 

kráceny na příjmech z těchto daní. Stejně jako 

například řada turisticky spádových měst a obcí 

Libereckého kraje, kde je sice nízký počet stálých 

obyvatel, ale v turistické sezóně se jejich počet navýší 

několikanásobně. 

Nechci se zde pouštět do posuzování návrhů 

ministerstva financí. Jenom jsem se zarazil nad 

argumentační demagogií primátorů Prahy a Brna. 

Podle panů Svobody a Onderky je v podstatě solidarita 

Prahy, Brna, Ostravy a Plzně s ostatními městy a 

obcemi v oblasti RUD na úrovni charity.

Jejich argumenty jsou jednoduché. Praha, Brno, 

Ostrava a Plzeň vyprodukují 40 % celkového HDP 

České republiky. A do jejich rozpočtů se vracejí pouze 

drobky.

Každá taková zjednodušená argumentace je chytlavá a 

nebezpečná. Pokud by páni primátoři řekli celou 

pravdu, tak by museli přiznat, že v jejich městech jsou 

především sídla firem, nikoliv výrobní areály. A to z 

důvodů nejen obchodních, ale také minimální 

pravděpodobnosti, že vás bude kontrolovat finanční 

úřad či další státní instituce. 

Tedy pravda je jiná. Výše uvedená města pouze pod 

svou hlavičkou daně administrují, ale dalších více než 

6000 obcí opravuje silnice zničené nákladní dopravou, 

likviduje komunální odpad po zákaznících firem se 

sídlem v Praze, Brně nebo Ostravě, apod. 

Proto je rozumné přivítat snahu ministerstva financí 

uvést tuto disproporci konečně do stavu, která by 

alespoň minimálně respektovala skutečnost, že daně 

musí jít tam, kde společné hodnoty skutečně vznikly.

Pravidla předkládání témat                

k projednání na zasedání výboru 

Městské organizace TOP 09 Liberec

Kateřina Červená

Snahou nově zvoleného výboru MO TOP 09 Liberec je 

zapojit do činnosti městské organizace co nejširší 
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členkou základnu, přičemž jedním z kroků, který by 

měl k tomuto cíli přispět je možnost jednotlivých členů 

městské organizace předkládat témata k projednání 

městským výboru. K usnadnění tohoto korku stanovil 

městský výbor několik podmínek:

1) Navrhnout téma k projednání na zasedání 

Městského výboru TOP 09 Liberec může každý člen 

městské organizace.

2) Téma lze navrhnout buď přímo na zasedání 

městského výboru nebo mimo toto zasedání, osobně či 

elektronicky, na adresu předsedkyně MO TOP 09 

Liberec: katerina.cervena@lib.top09.cz.

3) Součástí návrhu je vlastní téma, důvod jeho 

předložení k projednání a základní parametry 

problému, který má být řešen.

4) Aby mohl být předložený návrh výborem městské 

organizace projednán, musí být doručen nejpozději 5 

dní před konáním zasedání městského výboru.

5) Výbor MO TOP 09 Liberec zařadí navrhovaná 

témata do programu zasedání výboru v nejkratším 

možném termínu po jejich doručení, v závislosti na 

množství takto předkládaných návrhů, a formou 

usnesení rozhodne o dalším postupu, o němž bude 

předkladatel, v případě jeho nepřítomnosti na jednání 

vyrozuměn.
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ZPRAVODAJ REGIONU TOP 09 LIBEREC

vydává politická strana TOP 09 (Regionální organizace TOP 09 Liberec: č.o. 513, Moskevská 52/24, 460 01 

Liberec IV). Šéfredaktor: Pavel Maškarinec. Redakční rada: Vladimír Blažek, Zdeněk Chmelík, Tomáš 

Petrásek, Roman Piroch. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. 

Příspěvky můžete zasílat na adresu: zpravodaj@lib.top09.cz. Vychází: 10. 9. 2011.

PODPOŘTE NÁS

vážení členové a podporovatelé TOP 09 v libereckém regionu, pokud byste chtěli 

finančně podpořit TOP 09 (případně znáte někoho takového), navštivte naše webové 

stránky:

http://www.top09.cz/podporovatele/financni-podpora/

kde naleznete darovací smlouvu, včetně návodu na její vyplnění a zaslání. 

Důležité je při vyplňování smlouvy uvést účel sponzorského daru (např. provozní 

náklady RO TOP 09 Liberec, volební kampaň RO TOP 09 Liberec, apod.).

Děkujeme

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2011

Minimální výše: 400,-- Kč / rok (důchodce, student - 100,-- Kč/rok)
Číslo účtu: 109 090 90 / 5500 (Raiffeisen Bank)
Variabilní symbol:        513777
Specifický symbol.    členské číslo
Zpráva pro příjemce: ČP: Příjmení Jméno

Prosíme o úhradu členského příspěvku v co nejkratší době po obdržení členského čísla. Upozorňujeme, 

že členský příspěvek je z 60 % příjmem regionální organizace. Tzn., že v případě, že pošlete např. 400,-- Kč, RO 

Liberec obdrží 240,-- Kč. Členský příspěvek nelze odečíst ze základu pro daň z příjmu.




